plakátok, szórólapok segítségével foglalták össze a kisﬁlmeken
látottakat, az előadáson elhangzottakat. Ezt követően kötetlen
beszélgetés keretében elmondhatták a gyerekek a témához
kapcsolódó saját élményeiket, tapasz-talataikat, szokásaikat. A
délutáni programok között szerepelt arcfestés, színezés,
rajzolás, kirakózás, építő- és sport játékok.

A tábor ideje alatt két napon is volt fürdőzés a gyerekek örömére a Kunhegyesi Strand-fürdőbe, melyet Kunhegyes Város
Önkormányzata jóvol-tából ingyenesen vehettünk igénybe,
ahol az önfeledt fürdés mellett labdázhattak, tollasozhattak is.
A szolgálatnál töltött napon játékos vetélkedők sora zajlott,
melyet lelkesedéssel fogadtak a gyerekek. Sikerült felejthetetlen, örömteli pillanatokat szerezni számukra. Kvízjátékok,
ügyességi feladatok váltották egymást, melyben aktívan vett
részt minden táborozó. A nap fénypontja azonban mégis a hennafestés volt, melynek egyformán örültek a ﬁúk és a lányok is.

Napközis táborunkat a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat
Kunhegyesi Tagintézménye által vezetett készség- és
képességfejlesztő kreatív foglalkozás is gazdagította, melyet az
utolsó napra tettünk, egyfajta ráhangolódásként az otthoni
hasznos időtöltéshez, illetve a tábort követő klubfoglalkozásokra. Az érdekes, szórakoztató feladatok után következett a
„meglepetés”, a mindenki által szeretett sütizés.
Köszönjük a tábor sikeres megvalósulásában közreműködők
adományait, támogatását
Kunhegyes Város Önkormányzata
Kunhegyesért Közalapítvány
Nagykun-Hús Kft.
Deko Pékség
Szőlősi Sütőipari Kft.
Gál Cukrászda
Buxi Pizza Taxi
Lánczi Fruit Kft.
Vitaminsarok
Orosz Józsefné
Bella Csemege
Dr. Bán Attila és felesége
Kovács Bt.
Italdiszkont
Kreatív Ajándékbázis
Szatmári Zoltán
Mérész Zöldkereszt Patika
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Kossuth Tagintézmény
JNSZ M Peda gógi ai Sza kszol gál at Kunhe gyesi
Tagintézménye
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
Magyar Vöröskereszt Tiszafüredi Szervezete
Karcagi Rendőrkapitányság és a Kunhegyesi Rendőrőrs
Nyári szabadidős KLUBFOGLALKOZÁS
2016. július 11 – augusztus 12-ig, 5 héten át heti 1-2
alkalommal hívjuk és várjuk az érdeklődő kisdiákokat délutáni
klubfoglalkozásunkra (07.13, 07.20., 07.27., 07.28., 08.03.,
08.04., 08.10., 08.11. napokon).
Helyszín: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Kunhegyes,
Kossuth L. u. 106.
Szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését segítő programokat,
foglalkozásokat biztosítunk a 8-12 éves gyermekek számára
délután 1-4 óráig – a Karcagi Rendőrkapitányság, a Kunhegyesi
Rendőrőrs, a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi
Tagintézménye, valamint kötelező közösségi szolgálatukat
teljesítő diákok közreműködésével.
Tervezett programok:
Prevenciós előadások, foglalkozások (a drog-, a nyár-, az
internet veszélyei)
2016. július 28. (csütörtök) „Két keréken biztonsággal” –
közlekedésbiztonsági nap a Piactéren
 kerékpáros közlekedés szabályai, veszélyei
 kerékpáros ügyességi pálya
Társasjáték, logikai feladatok, memóriajáték, ország-város,
jenga
Rajzolás, festés, textilfestés
Papírdíszek készítése, papírhajtogatás, papírfonás
Ügyességi és sport játékok
A programokért felelős: Fejér Ildikó családsegítő
Szép nyarat, tartalmas pihenést kívánunk!
Vincze Lászlóné
intézményvezető

